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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2000/75/EB frá 20. nóvember 
2000 um sérstök ákvæði um eftirlit með og útrýmingu 
blátungu(1), einkum 9. gr. (c-lið 1. mgr.), 11. og 12. gr. og  
19. gr. (þriðju málsgrein),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 1266/2007(2) er mælt fyrir um reglur að því er varðar 
varnir, vöktun, eftirlit og takmarkanir á flutningi dýra, í 
tengslum við blátungu, innan takmörkunarsvæða og frá 
þeim. Þar eru einnig fastsett skilyrði fyrir undanþágum 
frá brottfararbanninu, sem gildir um flutning dýra af 
smitnæmum tegundum, sæðis þeirra, eggja og fósturvísa, 
sem kveðið er á um í tilskipun 2000/75/EB, þ.m.t. reglur 
um notkun á bóluefni gegn blátungu.

2)  Samkvæmt núgildandi reglum, sem mælt er fyrir um 
í tilskipun 2000/75/EB, er notkun bóluefnis gegn 
blátungu bönnuð utan verndarsvæða. Ákvæði tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2012/5/ESB frá 14. mars 2012 
um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/75/EB að því er 
varðar bólusetningu gegn blátungu(3) gera reglurnar um 
bólusetningu, sem mælt er fyrir um í tilskipun 2000/75/
EB, sveigjanlegri til að leyfa einnig bólusetningu gegn 
blátungu með óvirkjuðum bóluefnum utan svæðanna 
sem falla undir takmarkanir á tilflutningi dýra. Því ber 
að breyta reglugerð (EB) nr. 1266/2007 til samræmis 
við það. Enn fremur er nauðsynlegt að gera breytingar 
til að einfalda vöktunar- og eftirlitsferlið og til að aðlaga 
málsmeðferðarreglurnar, sem komið var á með reglugerð 
(EB) nr. 1266/2007, að nýlegum vísindalegum álitum.

3)  Í reglugerð (EB) nr. 1266/2007 er kveðið á um að aðildar-
ríkin skuli senda upplýsingar um blátungu, sem safnað er á 
meðan áætlanirnar um vöktun og eftirlit eru í framkvæmd, 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 141, 31.5.2012, bls. 7. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2013 frá 1 febrúar 2013 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 74.
(2) Stjtíð. ESB L 283, 27.10.2007, bls. 37.
(3) Stjtíð. ESB L 81, 21.3.2012, bls. 1.

í veflæga kerfið BlueTongue NETwork (BT-netkerfið) 
til að safna saman faraldsfræðilegum upplýsingum um 
blátungu og greina þær.

4)  Eigi að síður sýnir reynslan að nægjanlegar upplýsingar 
liggja fyrir innan ramma annarra fyrirliggjandi skuldbind-
inga Sambandsins um tilkynningar og skýrslugjöf sem 
varða sjúkdóma. Skuldbindingin um að skiptast á upp-
lýs ingum í gegnum BT-netkerfið er því ekki lengur 
nauðsynleg.

5)  Með reglugerð (EB) nr. 1266/2007, eins og henni var 
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 123/2009(4) var innleiddur möguleiki fyrir aðildarríkin 
til að afmarka, við tiltekin skilyrði, „svæði með minni 
áhættu“ til að greiða fyrir forvarnarbólusetningum á 
hlutum yfirráðasvæðis síns þar sem veiran fyrirfinnst ekki. 
Vegna gildistöku tilskipunar 2012/5/ESB, en með henni 
er heimilað að einnig megi bólusetja gegn blátungu utan 
takmörkunarsvæða, eru ákvæðin um afmörkun „svæða 
með minni áhættu“ ekki lengur nauðsynleg.

6)  Í samræmi við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 1266/2007 er aðildarríkjum heimilt að ákveða að 
taka landsvæði, sem skiptir máli í faraldsfræðilegu 
tilliti, út fyrir takmörkunarsvæði og þannig lýsa svæðið 
sjúkdómslaust þegar sannað hefur verið með vöktun að 
veiran hefur ekki fundist þar í tvö ár.

7)  Á þeim hlutum takmörkunarsvæðis þar sem vöktun og 
eftirlit í a.m.k. eitt ár, þ.m.t. heilt tímabil þegar smitferjur 
eru virkar, hafa leitt í ljós að tiltekin sermigerð eða 
sermigerðir blátunguveirunnar hafi ekki fundist er þó 
hætta á enduruppkomu sjúkdómsins með aðflutningi 
smitandi dýra frá öðrum hlutum sama takmörkunarsvæðis 
þar sem blátunguveiran er enn virk. Til að tryggja örugga 
umbreytingu í átt til sjúkdómsleysis við hagstæðar 
faraldsfræðilegar aðstæður skal aðildarríkjunum í slíkum 
tilvikum heimilt að afmarka „sjúkdómslaust svæði til 
bráðabirgða“ með því skilyrði að vöktun og eftirliti sé 
beitt til að staðfesta að veiran sé ekki fyrir hendi.

8)  Samkvæmt vísindalegu áliti vísindanefndar Matvæla-
öryggis stofnunar Evrópu um heilbrigði og velferð dýra 
varðandi hættu á útbreiðslu blátungu við umflutning dýra 
(„Risk of Bluetongue Transmission in Animal Transit“), 

(4) Stjtíð. ESB L 40, 11.2.2009, bls. 3.

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 456/2012

frá 30. maí 2012

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 um framkvæmdarreglur varðandi tilskipun ráðsins 
2000/75/EB að því er varðar varnir, vöktun og eftirlit með tilliti til blátungu og takmarkanir á 

flutningum á tilteknum dýrum af smitnæmum tegundum í tengslum við blátungu (*)

2013/EES/28/01ESB-STOFNANIR
FRAmkvæmdASTjóRNIN



Nr. 28/2 16.5.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

sem samþykkt var 11. september 2008(1), er fræðilegur 
möguleiki á því að mýflugur ,sem bera smit, ferðist með 
dýrunum. Hugsanlegt er að halda megi þeirri áhættu í 
skefjum með því að hreinsa ökutækið og meðhöndla það 
með skordýraeitri eða fæliefnum fyrir fermingu dýranna 
eða þegar dýr eru flutt um svæði þar sem vitað er að 
áhættan er lítil eða á tímabili þegar vitað er að áhættan 
er lítil. Til að takmarka óæskileg áhrif þessara efna á 
umhverfið og til að forðast hugsanleg vandamál að því 
er varðar biðtíma og hugsanlegar efnaleifar í dýrunum 
skal ekki lengur gera kröfu um að dýr séu meðhöndluð 
með leyfilegu skordýraeitri eða fæliefnum þar eð þessi 
meðhöndlun veitir takmarkað viðbótaröryggi.

9)  Með reglugerð (EB) nr. 1266/2007, eins og henni var 
breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 648/2011(2), 
er viðtökuaðildarríkjum þar sem aðflutningur dýra, sem 
ekki eru ónæm, getur skapað áhættu fyrir heilbrigði 
dýra heimilt, á meðan á umbreytingartímabili stendur, 
að krefjast þess að flutningur slíkra dýra sé háður 
tilteknum viðbótarskilyrðum. Þar eð mælt er fyrir um 
reglur um viðmiðanir fyrir smitferjuvarðar stöðvar í 
þessari reglugerð er það umbreytingarákvæði ekki lengur 
nauðsynlegt.

10)  Vegna mismunandi dreifingar veirunnar, umhverfis-
aðstæðna og mismunandi bólusetningaráætlana í 
aðildar ríkjunum geta faraldsfræðilegar aðstæður er 
varða blátungu verið verulega frábrugðnar hver annarri 
á mismunandi svæðum Sambandsins. Reynslan hefur 
sýnt að framkvæma má mismunandi eftirlitsáætlanir 
svo vel fari til að ná fram fyrirhuguðum markmiðum. 
Því skal einfalda samræmdu lágmarkskröfurnar um 
vöktun og eftirlit, sem mælt er fyrir um í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1266/2007, til að auka sveigjanleika 
aðildarríkjanna til að útfæra landsbundnar áætlanir sínar 
um vöktun og eftirlit, að teknu tilliti til vísindalegs álits 
vísindanefndar Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um 
heilbrigði og velferð dýra varðandi vöktun og eftirlit með 
blátungu(3).

11)  Á grunni framangreinds vísindaleg álits ætti lágmarks-
úrtaksstærðin til að finna 5% algengi með 95% öryggi í 
stofnum smitnæmra tegunda að nægja til eftirlits til að 
sýna fram á að veiran sé ekki fyrir hendi á landsvæði, 
sem skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti, á tveggja ára 
tímabili.

12)  Það er mikilvæg krafa vegna tiltekinna skilyrða fyrir 
undanþágum frá brottfararbanninu, sem sett er fram í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1266/2007, að halda 
dýrum, sem eru smitnæm fyrir blátungu, á smitferjuheldri 
stöð í tiltekinn tíma. Reynslan sýnir að það er erfitt 
fyrir aðildarríkin að koma á viðeigandi viðmiðunum 
til að koma á fót smitferjuheldri stöð fyrir reglubundna 
flutninga í tengslum við viðskipti með dýr af smitnæmum 
tegundum, s.s. nautgripi, sauðfé og geitur. 

(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 795, 18–65.
(2) Stjtíð. ESB L 176, 5.7.2011, bls. 18.
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(6), 2192.

13)  Til að bæta skilvirkni smitferjuheldra stöðva og til að 
aðstoða aðildarríkin við að koma þeirri eftirlitsráðstöfun 
í framkvæmd skal setja nokkrar viðmiðanir. Þessar 
viðmiðanir skulu byggjast á reynslu aðildarríkjanna og 
á heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinn
ar (OIE) um landdýr. Til að aðlaga íðorðanotkunina að 
heilbrigðisreglum OIE skal íðorðið „smitferjuvarin stöð“ 
koma í stað íðorðsins „smitferjuheld stöð“ sem er sem 
stendur notað í reglugerð (EB) nr. 1266/2007.

14)  Til að bregðast við nýjum vísindalegum upplýsingum 
sem benda til þess að blátunguveiran, einkum þá af 
blátungusermigerð 8, geti smitast um fylgju voru 
innleiddar varúðarráðstafanir með reglugerð (EB) nr. 
1266/2007, eins og henni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 384/2008(4), til að koma í veg fyrir hugsanlega 
útbreiðslu blátungu með dýrum með fangi eða tilteknum 
nýfæddum dýrum.

15)  Samkvæmt vísindalegu mati vísindanefndar 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um heilbrigði og velferð 
dýra varðandi blátungusermigerð 8(5) eru vísindalegar 
sannanir fyrir því að blátunguveira af sermigerð 8, sem 
barst til Sambandsins árið 2006, smitist um fylgju. Hins 
vegar hefur ekki verið sýnt fram á að aðrar sermigerðir 
blátunguveirunnar smitist um fylgju á sýktum svæðum 
þar sem ekki eru notuð umbreytt, lifandi bóluefni. Í 
ljósi niðurstaðnanna í því áliti skal varúðarráðstöfunin 
sem varðar flutning á dýrum með fangi einungis gilda 
um svæði sem eru með takmörkunum að því er varðar 
blátunguveiru af sermigerð 8.

16)  Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1266/2007 til 
samræmis við það.

17)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1266/2007 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:

„4. gr.

Áætlanir um vöktun og eftirlit með blátungu

Aðildarríkin skulu hrinda í framkvæmd áætlunum 
um vöktun og eftirlit með blátungu í samræmi við 
lágmarkskröfurnar sem settar eru fram í I. viðauka.“

2)  Ákvæði 5. gr. falli brott.

3)  Í stað 2. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:

„2.  Áður en aðildarríki taka ákvörðun um að taka 
landsvæði, sem skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti, út fyrir 
takmörkunarsvæði skulu þau senda framkvæmdastjórninni 
rökstuddar upplýsingar sem sýna fram á að blátunguveiran 

(4) Stjtíð. ESB L 116, 30.4.2008, bls. 3.
(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(5), 2189.
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hafi ekki verið fyrir hendi á því svæði í tvö ár, þ.m.t. tvö 
heil tímabil þegar smitferjur eru virkar, eftir að áætlun um 
vöktun á blátungu var hrundið í framkvæmd í samræmi við 
3. lið I. viðauka.“

4)  Í stað 2. mgr. a í 7. gr. komi eftirfarandi:

„2a.  Aðildarríkjunum er heimilt að afmarka landsvæði, sem 
skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti, innan takmörkunar-
svæðis sem „sjúkdómslaust svæði til bráðabirgða“, að því 
tilskildu að í eitt ár, þ.m.t. eitt heilt tímabil þegar smitferjur 
eru virkar, hafi vöktun og eftirlit í samræmi við 3. lið  
I. viðauka sýnt fram á að blátunguveiran sé ekki fyrir 
hendi á þeim hluta takmörkunarsvæðisins fyrir þá tilteknu 
sermigerð blátungu eða sambland af sermigerðum.

Aðildarríki sem hyggst afmarka takmörkunarsvæði eða 
hluta takmörkunarsvæðis sem „sjúkdómslaust svæði til 
bráðabirgða“ skal tilkynna framkvæmdastjórninni um 
þá fyrirætlan sína. Með þeirri tilkynningu skulu fylgja 
upplýsingarnar sem um getur í 3. lið I. viðauka.

Framkvæmdastjórnin skal, innan ramma fastanefndarinnar 
um matvælaferlið og heilbrigði dýra, gera aðildarríkjunum 
grein fyrir skránni yfir „sjúkdómslaus svæði til bráða-
birgða“.

Flutninga dýra innan sama takmörkunarsvæðis frá svæði 
þar sem sömu sermigerð eða sermigerðir blátunguveirunnar 
er að finna, yfir á hluta sama takmörkunarsvæðis sem er 
afmarkað sem „sjúkdómslaust svæði til bráðabirgða“ má 
einungis heimila ef:

a)  dýrin uppfylla skilyrðin í III. viðauka eða

b)  dýrin uppfylla allar aðrar viðeigandi dýraheilbrigðis-
ábyrgðir sem byggjast á jákvæðum niðurstöðum úr 
áhættumati á ráðstöfunum gegn útbreiðslu blátungu-
veirunnar og vernd gegn ásókn smitferja, sem lögbært 
yfirvald á upprunastað gerir kröfu um og lögbært 
yfirvald á viðtökustað samþykkir, áður en slík dýr eru 
flutt eða

c)  dýrin eru ætluð til tafarlausrar slátrunar.“

5)  Í stað þriðju undirgreinar 5. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi:

„Upplýsingar um tilgreind sláturhús skulu gerðar aðgengi-
legar hinum aðildarríkjunum og almenningi.“

6)  Í stað 9. gr. komi eftirfarandi:

„9. gr.

Frekari skilyrði fyrir umflutningi dýra

1.  Lögbært yfirvald skal heimila umflutning dýra, að því 
tilskildu að:

a)  farartækin, sem dýrin eru flutt með, séu meðhöndluð 
með leyfilegu skordýraeitri og/eða fæliefnum að 
lokinni viðunandi hreinsun og sótthreinsun á fermingar-
staðnum. Þessi meðhöndlun skal ávallt eiga sér stað 
áður en takmörkunarsvæðið er yfirgefið eða komið er 
inn á það,

b)  þegar gert er ráð fyrir að hvíldartími á eftirlitsstöð (áður 
stjórnstöð) verði lengri en einn dagur meðan á flutningi 
um takmörkunarsvæði stendur séu dýrin vernduð gegn 
ásókn smitferja í smitferjuvarinni stöð, í samræmi við 
viðmiðanirnar sem settar eru fram í II. viðauka.

2.  Ákvæði 1. mgr. gilda ekki ef umflutningurinn á sér 
stað:

a)  eingöngu frá eða um landsvæði á takmörkunarsvæðinu, 
sem skipta máli í faraldsfræðilegu tilliti, á því tímabili 
sem er árstíðabundið laust við blátungusmitferjur, sem 
er skilgreint í samræmi við V. viðauka, eða

b)  frá eða um hluta takmörkunarsvæðisins sem er 
afmarkað sem „sjúkdómslaust svæði til bráðabirgða“ í 
samræmi við 2. mgr. a. í 7. gr.

3.  Að því er varðar dýr sem um getur í 1. mgr. þessarar 
greinar skal bæta eftirfarandi texta við samsvarandi 
heilbrigðisvottorð sem mælt er fyrir um í tilskipunum 
64/432/EBE, 91/68/EBE og 92/65/EBE eða sem um getur 
í ákvörðun 93/444/EBE: „Meðhöndlun með skordýraeitri/
fæliefni … (tilgreinið heiti vörunnar) hinn… (tilgreinið 
dagsetningu) í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1266/2007“.“

7)  Ákvæði 9. gr. a falli brott.

8)  Ákvæðum I., II., III. og V. viðauka er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á fimmta degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 30. maí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Forseti.

 José Manuel BARROSO

_____________
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VIÐAUKI

Ákvæðum I., II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1266/2007 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað I. viðauka komi eftirfarandi:

„I. VIÐAUKI

Lágmarkskröfur er varða áætlanir um vöktun og eftirlit með blátungu (sem um getur í 4. gr.)

1. Almennar kröfur

Vöktunar- og eftirlitsáætlanir er varða blátungu skulu miðast að því að:

a)  greina allar hugsanlegar uppkomur blátunguveirunnar og

b)  ef við á, sýna fram á að tilteknar sermigerðir þeirrar veiru séu ekki fyrir hendi í aðildarríki eða á svæði sem 
skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti eða

c)  ákvarða hvaða árstíðabundna tímabil telst laust við smitferjur (skordýrafræðilegt eftirlit).

Landfræðileg tilvísunareining, að því er varðar vöktun og eftirlit með blátungu, skal afmarkast af reit sem er um 
45 × 45 km (u.þ.b. 2000 km2) nema sérstök umhverfisskilyrði réttlæti aðra stærð.

Ef við á, er aðildarríkjunum einnig heimilt að nota „svæði“ eins og það er skilgreint í p-lið 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 
64/432/EBE eða svæðin eins og þau eru skilgreind í X. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/176/EB frá 1. mars 2005 um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um dýrasjúkdóma 
samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE(1) sem landfræðilega tilvísunareiningu vegna vöktunar og eftirlits.

2. Vöktunar- og eftirlitsáætlanir vegna blátungu sem miðast að því að greina hugsanlegar uppkomur blátungu-
veirunnar

Vöktunar- og eftirlitsáætlanir vegna blátungu, sem miðast að því að greina hugsanlegar uppkomur 
blátunguveirunnar, skulu a.m.k. felast í óbeinu klínísku eftirliti og beinu eftirliti með rannsókn á rannsóknarstofu.

2.1.  Óbeint klínískt eftirlit skal felast í formlegu og tilhlýðilega skráðu, áframhaldandi kerfi sem miðast að því 
að greina og rannsaka öll tilvik þar sem grunur vaknar um blátungu, þ.m.t. viðvörunarkerfi sem er notað til 
að tilkynna um grunsamleg tilvik. Eigendur eða ábúendur og dýralæknar skulu tilkynna lögbæru yfirvaldi 
tafarlaust um öll tilvik þar sem grunur vaknar.

2.2.  Beint eftirlit, með rannsókn á rannsóknarstofu, skal felast í árlegri áætlun með a.m.k. einni sermifræðilegri 
eða veirufræðilegri vöktun eða samsetningu af þessu tvennu með vísbendidýrum, á sermifræðilegum eða 
veirufræðilegum athugunum eða á markvissri vöktun sem byggist á áhættumati.

— Sýnataka má fara fram með fyrirfram skilgreindu millibili yfir allt árið en skal a.m.k. fara fram einu 
sinni á ári á þeim árstíma þegar mestar líkur eru á að sýking eða mótefnavending greinist.

— Vöktunar- og eftirlitsáætlanirnar fyrir blátungu skulu vera þannig útfærðar að sýni séu tekin úr 
smitnæmum dýrum (þ.e. dýrum sem hafa ekki verið bólusett og hafa komist í snertingu við mögulegar 
smitferjur) sem eru dæmigerð fyrir samsetningu stofns smitnæmra tegunda á landsvæðinu sem skiptir 
máli í faraldsfræðilegu tilliti.

— Stærð sýna skal reiknuð út til að finna viðeigandi tilgátualgengi á grundvelli þekktrar áhættu 
markstofnsins, með 95% öryggi í markstofni smitnæmu tegundarinnar á viðkomandi landsvæði sem 
skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti. Ef vísindalegar upplýsingar um hvaða algengis má vænta fyrir 
markstofninn eru ekki fyrir hendi skal reikna stærð sýna þannig að hægt sé að greina 20% algengi.
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— Í þeim tilvikum þar sem sýni koma ekki úr einstökum dýrum skal stærð sýna aðlöguð í samræmi við 
næmi greiningaraðferða sem notaðar eru.

— Rannsóknir á rannsóknarstofum skulu útfærðar þannig að jákvæðum skimunarprófunum sé fylgt 
eftir með sérstökum sermifræðilegum eða veirufræðilegum prófunum til að greina sermigerðir, sem 
beinast að sermigerð eða sermigerðum blátungu sem búist er við að séu fyrir hendi á landsvæði, sem 
skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti, sem eru nauðsynlegar til að ganga úr skugga um hvaða sérstaka 
sermigerð er fyrir hendi.

3. Vöktunar- og eftirlitsáætlanir vegna blátungu sem miðast að því að sýna fram á að tilteknar sermigerðir 
blátunguveirunnar séu ekki fyrir hendi í aðildarríki eða á landsvæði sem skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti

Vöktunar- og eftirlitsáætlanir vegna blátungu, sem miðast að því að sýna fram á að blátunguveiran sé ekki fyrir 
hendi, skulu uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í lið 2.1 og 2.2. Stærð sýna, sem eru notuð í virka eftirlitinu 
með rannsókn á rannsóknarstofu, skal reiknuð út til að finna 5%(2) algengi með 95% öryggi. Auk þess:

a)  til að taka landsvæði, sem skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti, út fyrir takmörkunarsvæði, eins og um getur 
í 2. mgr. 6. gr., skulu aðildarríki sýna fram á að blátunguveiran hafi ekki verið þar fyrir hendi í a.m.k. tvö 
ár, þ.m.t. tvö heil tímabil þegar smitferjur eru virkar.

 Aðildarríkin skulu leggja fyrir framkvæmdastjórnina viðeigandi upplýsingar um faraldsfræðilega sögu 
vöktunar- og eftirlitsáætlana sem eru til staðar og árlegar niðurstöður þeirra næstliðin þrjú ár, þ.m.t. að 
minnsta kosti:

i.  lýsingu á þeim rannsóknum sem standa yfir og tegund greiningarprófunar sem er notuð (ELISA-
prófun, sermihlutleysing, kjarnsýrumögnun, veirueinangrun),

ii.  tegundir sem sýni eru tekin úr og fjölda sýna sem eru tekin úr hverri smitnæmri dýrategund og ef 
sermisöfn eru notuð skal tilkynna um áætlaðan fjölda dýra sem svara til þeirra hópa sem eru prófaðir,

iii.  hvaða landfræðilega umfangi sýnin samsvara,

iv.  tíðni og tímasetningu sýnatökunnar,

v.  fjölda jákvæðra niðurstaðna, tilgreint eftir dýrategundum og landfræðilegri staðsetningu.

b)  til að afmarka „sjúkdómslaust svæði til bráðabirgða“ eins og um getur í 2. mgr. a í 7. gr. skulu aðildarríki 
sýna fram á að blátunguveiran hafi ekki verið þar fyrir hendi í a.m.k. eitt ár, þ.m.t. eitt tímabil þegar 
smitferjur eru virkar.

 Aðildarríkin skulu leggja fyrir framkvæmdastjórnina viðeigandi faraldsfræðilegar upplýsingar um sögu 
vöktunar- og eftirlitsáætlana sem eru til staðar og árlegar niðurstöður þeirra næstliðin tvö ár, þ.m.t. að 
minnsta kosti upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í i. til v. lið a-liðar.

4. Vöktunar- og eftirlitsáætlanir vegna blátungu sem miðast að því að ákvarða árstíðabundna tímabilið sem er 
laust við smitferjur (skordýrafræðilegt eftirlit).

Skordýrafræðilegt eftirlit til að ákvarða hvaða árstíðabundna tímabil er laust við smitferjur, eins og um getur í 
V. viðauka, skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

a)  það skal a.m.k. felast í virkri, árlegri áætlun um að fanga smitferjur í varanlega staðsettar soggildrur sem 
er ætlað að ákvarða breytingar á stofnstærð smitferjunnar,

b)  nota skal soggildrur, búnar útfjólubláu ljósi, í samræmi við fyrirfram ákveðnar verklagsreglur; gildrurnar 
skulu vera í gangi alla nóttina og með a.m.k. eftirfarandi tíðni:

— eina nótt í viku í mánuðinum fyrir áætlað upphaf og í mánuðinum fyrir áætluð lok árstíðabundins 
tímabils sem telst laust við smitferjur,

— eina nótt í mánuði á árstíðabundnu tímabili sem telst laust við smitferjur.

 Aðlaga má fjölda skipta sem soggildrurnar eru notaðar á grundvelli vísbendinga sem fást fyrstu þrjú árin 
sem gildrurnar eru í notkun,
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c)  setja skal a.m.k. eina soggildru á hvert svæði sem skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti á öllu svæðinu sem er 
árstíðabundið laust við blátungu. Senda skal nægilegt hlutfall af mýflugunum, sem safnast í soggildrurnar, 
á sérhæfða rannsóknarstofu þar sem hægt er að telja og sanngreina tegundir sem grunur leikur á um að séu 
smitferjur.

____________
(1) Stjtíð. ESB L 59, 5.3.2005, bls. 40.
(2) Á umbreytingartímabili fram til 31. ágúst 2012 er heimilt að reikna stærð sýna í rannsókninni til að greina 20% algengi.“

2)  Í stað II. viðauka komi eftirfarandi:

„II. VIÐAUKI

viðmiðanir fyrir „smitferjuvarða stöð“ (sem um getur í III. viðauka (2., 3. og 4. lið A-þáttar), B-þætti 
(b-lið) og C-þætti (b-lið 2. liðar) þess viðauka)

1.  Smitferjuvarin stöð skal a.m.k. uppfylla eftirfarandi:

a)  hún skal búa yfir viðeigandi áþreifanlegum tálmum við aðkomu- og brottfararstaði,

b)  op á smitferjuvarinni stöð skulu vera varin gegn smitferjum með skermum með möskvum af viðeigandi 
þéttleika sem skal gegndreypa reglulega með viðurkenndu skordýraeitri samkvæmt leiðbeiningum 
framleiðanda,

c)  smitferjuvöktun og -varnir skulu fara fram innan og umhverfis smitferjuvörðu stöðina,

d)  gera skal ráðstafanir til að takmarka eða eyða uppeldisstöðum smitferja í nágrenni við smitferjuvörðu 
stöðina,

e)  staðlaðar verklagsreglur skulu vera til staðar, þ.m.t. lýsingar á vara- og viðvörunarkerfum, vegna 
starfrækslu smitferjuvörðu stöðvarinnar og flutnings á dýrum á fermingarstað.

2.  Lögbært yfirvald skal samþykkja stöð sem smitferjuvarða ef viðmiðanirnar í 1. lið eru uppfylltar. Það skal 
sannprófa með viðeigandi tíðni, en a.m.k. þrisvar sinnum á því verndunartímabili sem krafist er (í upphafi 
þess, á meðan á því stendur og í lok þess), skilvirkni ráðstafananna, með smitferjugildru inni á smitferjuvörðu 
stöðinni.“

3)  Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Ákvæðum A-þáttar er breytt sem hér segir:

i.  Í stað fyrstu undirgreinar 2. liðar komi eftirfarandi:

 „Dýrin voru vernduð, fram að sendingu, gegn ásókn smitferja í smitferjuvarðri stöð í samræmi við 
viðmiðanirnar, sem settar eru fram II. viðauka, í a.m.k. 60 daga fyrir sendingardag.“

ii.  Í stað fyrstu undirgreinar 3. liðar komi eftirfarandi:

 „Dýrunum var haldið fram að sendingu á svæði sem er árstíðabundið laust við blátungu á árstíðabundna 
tímabilinu sem telst laust við smitferjur, sem er skilgreint í samræmi við V. viðauka, eða þau hafa verið 
vernduð gegn ásókn smitferja í smitferjuvarðri stöð, í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram 
í II. viðauka, í a.m.k. 28 daga og voru á því tímabili sett í sermiprófun, með neikvæðum niðurstöðum, 
í samræmi við handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir og bóluefni fyrir 
landdýr til þess að greina mótefni gegn blátunguveiruhópnum, sem var framkvæmd á sýnum sem voru 
tekin úr viðkomandi dýri a.m.k. 28 dögum eftir upphafsdag verndartímabilsins gegn ásókn smitferja eða 
tímabilsins sem er árstíðabundið laust við smitferjur.“

iii.  Í stað fyrstu undirgreinar 4. liðar komi eftirfarandi:

 „Dýrunum var haldið fram að sendingu á svæði sem er árstíðabundið laust við blátungu á árstíðabundna 
tímabilinu sem telst laust við smitferjur, sem er skilgreint í samræmi við V. viðauka, eða þau hafa verið 
vernduð gegn ásókn smitferja í smitferjuvarðri stöð, í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram 
í II. viðauka, í a.m.k. 14 daga og voru á því tímabili sett í efnasanngreiningarprófun, með neikvæðum 
niðurstöðum, í samræmi við handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir og 
bóluefni fyrir landdýr, sem var framkvæmd á sýnum sem voru tekin úr viðkomandi dýri a.m.k. 14 dögum 
eftir þann dag þegar verndartímabil gegn ásókn smitferja hófst eða tímabilið sem er árstíðabundið laust við 
smitferjur.“
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iv.  Í stað 5. liðar komi eftirfarandi:

„5.  Dýrin hafa verið bólusett gegn sermigerð eða sermigerðum sem eru til staðar eða líklegt er að séu til 
staðar á upprunalandsvæði sem skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti, ónæmistímabilið sem ábyrgst 
er í forskriftunum með bóluefninu tekur enn til dýranna og dýrin uppfylla a.m.k. eina af eftirfarandi 
kröfum:

a)  þau voru bólusett meira en 60 dögum fyrir flutningsdag,

b)  þau voru bólusett með óvirkjuðu bóluefni, a.m.k. fyrir þann dagafjölda sem þarf að líða áður 
en ónæmisverndin sem gefin er upp í forskriftunum með bóluefninu kemur fram og voru sett í 
efnasanngreiningarprófun, með neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við handbók Alþjóðadýra
heilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr, sem var framkvæmd 
a.m.k. 14 dögum eftir að ónæmisverndin sem gefin er upp í forskriftunum með bóluefninu kemur 
fram,

c)  þau voru bólusett áður og hafa verið endurbólusett með óvirkjuðu bóluefni innan ónæmisverndar-
tímabilsins sem er ábyrgst í forskriftunum með bóluefninu,

d)  þeim var haldið á árstíðabundna tímabilinu sem telst laust við smitferjur, sem er skilgreint 
í samræmi við V. viðauka, á svæði sem er árstíðabundið laust við blátungu, frá fæðingu eða 
í a.m.k. 60 daga fyrir bólusetningardag, og voru bólusett með óvirkjuðu bóluefni a.m.k. fyrir 
þann dagafjölda sem þarf að líða áður en ónæmisverndin sem gefin er upp í forskriftunum með 
bóluefninu kemur fram.

 Ef dýr, sem um getur í þessum lið, eru ætluð til viðskipta innan Sambandsins skal bæta eftirfarandi 
texta við samsvarandi heilbrigðisvottorð sem mælt er fyrir um í tilskipunum 64/432/EBE, 91/68/EBE 
og 92/65/EBE:

 „Dýrið eða dýrin voru bólusett gegn blátungu af sermigerð(um) .................................... (tilgreinið 
sermigerð(ir)) með ........................................................................... (tilgreinið heiti bóluefnis) með 
óvirkjuðu/umbreyttu, lifandi bóluefni (tilgreinið það sem við á) í samræmi við 5. lið A-þáttar III. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1266/2007.“ “

v.  Í stað inngangsorðanna í 6. lið komi eftirfarandi:

„6.  Dýrunum var alltaf haldið á upprunalandsvæði sem skiptir máli í faraldsfræðilegu tilliti þar sem aðeins 
ein sermigerð var eða er til staðar eða líklegt er að sé til staðar og:“

vi.  Ákvæðum 7. liðar er breytt sem hér segir:

— Í stað inngangsorðanna komi eftirfarandi:

„7.  Dýrin voru sett í tvær fullnægjandi sermiprófanir, með jákvæðum niðurstöðum, í samræmi við 
handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr, 
sem eru fullnægjandi með tilliti til þess að greina sértæk mótefni gegn öllum sermigerðum 
blátunguveiru sem eru til staðar eða líklegar til að vera til staðar, á landsvæði sem skiptir máli í 
faraldsfræðilegu tilliti og:“

— Í stað þriðja undirliðar komi eftirfarandi:

 „Að því er varðar dýr með fangi, sem verið er að flytja frá takmörkunarsvæði fyrir blátunguveiru 
af sermigerð 8, verður a.m.k. eitt af þeim skilyrðum sem sett eru fram í 5., 6. og 7. lið að hafa verið 
uppfyllt áður en sæðing eða pörun fór fram eða skilyrðið, sem mælt er fyrir um í 3. lið, verður að vera 
uppfyllt. Ef sermiprófun, eins og sett er fram í 3. lið, er framkvæmd skal prófunin ekki framkvæmd 
fyrr en í fyrsta lagi sjö dögum fyrir flutningsdag.“

b)  Í stað b-liðar í B-þætti komi eftirfarandi:

„b)  þau voru varin gegn ásókn smitferja í smitferjuvarinni stöð, í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru 
fram í II. viðauka, í a.m.k. 60 daga áður en söfnun sæðis hófst og meðan á söfnuninni stóð,“

c)  Í stað b-liðar í 2. lið C-þáttar komi eftirfarandi:

„b)  þau voru varin gegn ásókn smitferja í smitferjuvarinni stöð, í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru 
fram í II. viðauka, í a.m.k. 60 daga áður en söfnun fósturvísa/eggja hófst og meðan á söfnuninni stóð,“

4)  Í stað yfirskriftar V. viðauka komi eftirfarandi:

„V. VIÐAUKI

viðmiðanir fyrir skilgreiningu á árstíðabundnu tímabili sem telst laust við smitferjur (sem um getur í  
2. mgr. 9. gr.)“

_______________


